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EGELUND – BEDER MALLING IDRÆTSFORENING

Af Tom Johansen, formand for Hovedafdelingen i Beder-Malling 
Idrætsforening

Siden dets etablering har Egelund Idrætscenter altid været af afgørende 
betydning for at Beder-Malling Idrætsforening kunne være en 
betydningsfuld kulturel institution i lokalområdet. Mange gode oplevelser, 
mange gode venskaber og mange gode kærlighedsforhold har haft sit 
afsæt her. 
I takt med at det frivillige foreningsliv i en årrække har været under pres 
pga. danskernes prioritering af arbejde og egen udfoldelse frem for frivilligt 
arbejde i den lokale idrætsklub, har Beder-Malling også været udfordret. 
Men med etableringen af Hovedafdelingens frivilligkoncept ”Team 
Klubånd”, er det nu tydeligt, at frivilligheden i BMI igen er sat på dagsorden 
i lokalområdet, og der således igen er kommet vind i sejlene.
Men uanset hvor meget Beder-Malling Idrætsforening relancerer 
frivilligheden og uanset hvor mange talentfulde ledere, der tiltrækkes til   

foreningens 16 forskellige afdelinger og aktiviteter, så kan vi ikke ændre på, 
at Egelund Idrætscenter på trods af massive investeringer fra kommunens 
side til renovering og vedligeholdelse, ikke repræsenterer den modernitet, 
som er nødvendige for at så mange som muligt i lokalområdet, finder det 
attraktivt at komme der.

Tænk bare på eksempelvis hvad en rigtig hyggelig fortovscafé kan gøre, 
for de læsegrupper, der er en naturlig del af miljøet omkring biblioteket, 
eller hvad en veldrevet Café med nærværende personale kan betyde for at 
trække mennesker fra marginaliserede befolkningsgrupper ud af sofaen 
og over at møde andre mennesker. 
Eller hvad det kunne gøre, at vi fik integrerede økologiske køkkenhaver, 
hvor interesserede kunne stå for en del af vores egen produktion til vores 
Cafémiljø, eller hvor nogle selv skar karfoffelbåde ud til menuerne i stedet 
for at vi serverer industrielle pommesfritter, som vi bliver nødt til nu.
Mulighederne er mange, men der skal tænkes nyt, og der må nye rammer 
til, for at vi kan videreføre det enestående miljø, som er skabt i lokalt 
fællesskab over 40 år i Egelund.
Så vi håber I lytter rigtigt godt til de engagerede mennesker i Egelund 
Borger Center, for de har efter vores overbevisning fat i den lange ende, 
omkring hvad der skal til.

“MANGE GODE OPLEVELSER, 
MANGE GODE VENSKABER OG MANGE 
GODE KÆRLIGHEDSFORHOLD HAR 
HAFT AFSÆT HER”
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UDVIDELSESPROJEKT

Vi er ca 10.000 beboere i området - og ca 3.000 kommer i vores idrætscenter.
Vi har i mange år arbejdet for at skabe nye idrætstilbud i form af Fitness, 
Spinning, Bueskydning, Bordtennis, Zumba, Mødregymnastik mv,. Vi har 
på den måde udviklet aktiviteterne og fastholdt medlemstallet, for en stor 
gruppe borgere. 

Vores mål med en transformation af Egelund er at nå ud til de resterende 
7.000 beboerne. I dag serviserer vi en stor gruppe ressoucestærke borgere, 
men vi vil gerne ud og have fat i de uorganiserede og svagere borgere vi 
tidligere har haft svært ved at ramme. - En gruppe som i særlig grad har brug 
for en hjælpende hånd. Med skabelsen af det moderne forsamlingshus, 
håber vi at kunne gøre Egelund til “et sted for alle”, hvor man føler sig 
velkommen.

Vores byggeri er af god kvalitet, men meget mørkt med lange gange 
og lukkede rum. Vi vil gerne forbinde det indre med det ydre, og skabe 
transparens og åbenhed. Vi ligger op ad en skov, og det vil være oplagt at 
åbne ”den gode gamle idrætshal” op mod naturen, så brugerne oplever 
naturen udenfor, og inviteres til at bruge den.  

Vores nuværende mørke kantine skal laves om til et demokratisk torv, hvor 
alle inviteres ind for at mødes uden krav til et medlemskab. Vi har i dag mere 
end 1.000 m2 omklædningsrum. Vi fjerner ca. 200 m2 omklædningsrum, 
giver mulighed for at åbne op til den ene idrætshal og skaber et multiareal, 
til ophold og aktivitet.
Biblioteket er tænkt som en integreret del af det fælles rum. Er du i Egelund 
er du i biblioteket. Vi vil skabe nye rum til multianvendelse. Møderum, 
motionsrum og LAN-rum for de unge, så kan få  dem ud af de hjemlige 
huler.
En åbning af centeret op mod skoven mod syd giver en naturlig opfordring 
til at anvende skoven til leg, udfordrende klatreture eller bare ophold og 
samvær.

“VI VIL SKABE ET KRAFTFELT 
AF KULTUR, SPORT, NATUR OG 
DEMOKRATI”
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BAGGRUND

DET RULLENDE MEDBORGERHUS

BEDER MARKESDAG

TALENDE TAVLER

BEDER BYVANDRING

MALLING SKOLE SFO SOMMERFEST

MOBILITETSMØDE

GRUNDLOVSFEST
I EGELUND

TEMAAFTEN MED
MEDBORGERSKAB

KONFERENCE I BORDING

MEDBORGERSKAB MED 
POLITIKERE OG ADMINISTRATION, 
AARHUS KOMMUNE

PROGRAM FOR
UDVIDELSE AF EGELUND

MEDBORGERSKABSMØDE
I STAKLADEN AARHUS

GENERALFORSAMLING

INSPIRATIONSTUR
TIL TOMMERUP

ATRIUMGÅRDEN SÆTTES I
STAND I SAMARBEJDE MED BMI

INSPIRATIONSTUR TIL
VESTERMØLLE SKANDERBORG

FÆLLESRÅDET BEVILGER PENGE TIL
UDSMYKNING AF ATRIUMGÅRDEN

NY HJEMMESIDE

BORGERBAZAR I EGELUND

BESØG I VISSENBJERG
LOA WORKSHOP

WORKSHOP/PROJEKT-
UDVIKLING MED BMI

BMI EVENT OG
EBC MUSIKFESTTIVAL

INSPIRATIONSTUR
TIL VODSKOV

BOGSKABSBIBLIOTEK 
FLYTTER IND I EGELUND

LOKALE OG ANLÆGSFONDEN
 PÅ BESØG I EGELUND

FØRSTE BOGERMØDE

MAJ

JUNI

NOVEMBER

AUGUST

DECEMBER

SEPTEMBER

MARTS

MAJ

JUNI

OKTOBER

APRIL

FEBRUAR

FEBRUAR

JULI

APRIL

AUGUST

OKTOBER

20
17

2016

2014 2015

2014 har stået i borgerinddragelsens tegn. Vi har lavet workshops, rullende 
medborgercenter, interviewet, lavet facebookside som starten på det 
virtuelle vindue og har på den måde sikret at alle borgere har haft mulighed 
for kunne komme med ønsker og drømme. 

2015 har vi skabt partnerskaber og relationer som skal sikre, at Egelund 
bliver vitalt og dynamisk. Vi er mødtes med de kommunale aktører for 
at høre om deres ønsker og behov, men især for at lægge fælles planer 
for, hvordan vi sammen får 1+1 til at give 3 (eller mere). Vi vil etablere et 
forpligtende samarbejde med skolerne i Beder og Malling, så skole og det 
lokale kraftcenter naturligt hænger sammen. 

2016 har haft fokus på at rodfæste projektet med de daglige brugere i 
møder og en workshop. Vi har sammen med BMI udviklet en BorgerBazar 
og en Musikfestival som forløbere for kommende aktiviteter i Borgercenteret 
og for at styrke synligheden.
En ny hjemmeside formidler aktiviteter, visioner og viser de seneste 
skitser og tegninger. Inspirationsture har sikret, at vi har kunnet høste 
erfaringer fra tilsvarende projekter og har fået god indsigt i “hvad tingene 
koster”. Endelig har vi færdiggjort vores byggeprogram som grundlag 
for skitseprojekteringen. Vi har et stadig stigende antal medlemmer i 
bestyrelsen, som kan være med til at få “snebolden” til at rulle og sikre, at 
vi kommer sikkert i mål.
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VISION

EGELUND
Vi vil skabe et kraftfelt af nærvær, demokrati, kultur, sport, natur og læring 
– Et sted, hvor det bare er rart at være. Et legende, levende og lærende hus, 
hvor vi bevæger hinanden og os selv. Et sted for alle, med særlig omtanke 
for de, der skal have en hånd. Et grønt samlingspunkt for Aarhus sydlige 
opland, som kobler by og land, natur og kultur, krop og sind - og hvor 
nærhed er nøgleordet.

Vi vil genskabe ”forsamlinghuset” med plads for alle – et nyt våben i kampen 
mod den voksende ensomhed og isolation, som er stigende hos unge og 
ældre.

SAMSKABE
I Egelund er relationer de bærende konstruktioner. Alle de der føler sig 
på kanten skal bydes med helt ind, og Egelund skal være tilgængligt for 
alle uanset bentøj eller køretøj. Gennem et stærkt fokus på socialt ansvar, 
social bæredygtighed, og socialøkonomisk virksomhed, vil vi skabe et 
mangfoldigt og  inkluderende fællesskab, hvor alle nytter og bidrager. Vi 
vil muliggøre samskabelse mellem borgere på tværs af alder og sociale 
grupper. Vi vil opsøge samarbejdsrelationer med kommunale og private 
aktører for at bryde mure ned og skabe løsninger og muligheder sammen. 

SAMTALE
Egelund skaber mulighed for samtale mellem borgere. Biblioteket og 
det demokratiske torv skal knyttes sammen med sportshallen for at 
åbne mulighed for samtaler, debatter, videndeling, fælles refleksion og 
fordybelse. Flader i rummet gør det muligt at dele viden, tanker, aktiviteter 
og tid med hinanden ligesom vores ”net-avis” sikrer, at vi er tæt på 
hinanden. Koblingen mellem sport og fritid og natur og demokrati styrker 
sammenhængskraften i vores lokalsamfund; vi mødes i både leg og læring, 
i tænkning og tackling, til vandpolo og valgaften.

SAMHØRE
Egelund Skoven binder os sammen, giver fælles rødder og et naturligt 
grønt afsæt.  Samhørigheden mellem mennesker og det sted de kommer 
fra er afgørende for det ansvar og den tilknytning vi føler og forudsætning 
for vores lyst til at skabe og bidrage. Egelund skal være et bæredygtigt sted 
i udvikling, som afspejler behov og dynamik i lokalsamfundet, som løftes af 
borgernes initiativer og bidrag. Fælleshaven, sansehave-, væksthus, køkken, 
bål og værksted giver mulighed for at sanse samhørighed - måske inviterer 
ungdomsklubben lokalcenteret på bålmad – med brænde fra skoven, 
gulerødder fra fælleshaven i Beder og historier fra gamle dage. 

DEMOKRATISK TORV
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Rolf Hapel 
- Forvaltningschef, Borgerservice og Biblioteker

 ”Initiativrige borgere i Beder-Malling har 
gennem en inddragende og nytænkende proces 
formået at samle ideer og opbakning fra lokalområdet 
til et visionært projekt i forbindelse med Egelund 
centeret. Aarhus Kommune har politisk besluttet 
at biblioteket i Beder skal flytte til Egelund og 
dermed udgøre en vigtig del af udviklingen af et 
medborgercenter. Kommunen har desuden valgt 
at støtte projektet med nogle af de nødvendige 
anlægsmidler”. 

Steen B. Andersen  
- Byrådsmedlem i Aarhus for S, Formand 
for kulturudvalget – Formand for Danmarks 
Biblioteksforening

 ”I et samfund hvor vi kommunikerer mere og 
mere digtalt og oftest mødes på nettet, er der meget 
brug for, at vi kan mødes rent fysisk på neutral grund. 
Det er helt nødvendigt for sammenhængskraften 
i vores samfund, fordi kun i det fysiske møde, kan vi 
aflæse alle de signaler vi som mennesker udsender 
og derved få en mere komplet forståelse for vores 
medmennesker. Derfor er det en kerne opgave for 
samfundet, at skabe og understøtte steder, som 
Egelund medborgercenter. Det er en opgave for det 
offentlige, men også for alle andre der vil bidrage til et 
samfund som hænger sammen og er i balance”. 

Tom Johansen
- Formand for BMI-Hovedforening

 ”En moderne idrætsforening befinder sig i en 
komplet anden konkurrencesituation, end tidligere 
generationers idrætsforeninger. Det kræver andre 
faciliteter og innovative drifts- og samværsformer, for 
også i fremtiden at kunne løfte den samfundsmæssige 
opgave, som en idrætsforening er sat i verden for at 
løse. Sådan er det for alle idrætsforeninger, og sådan 
er det i høj grad for Beder-Malling Idrætsforening.
På den baggrund siger det sig selv, at vi er utroligt 
positive over at en gruppe tidligere meget engagerede 
BMI´ere på Aarhus Kommunes opfordring har fundet 
sammen i foreningen Egelund Borger Center, for 
at forfølge visionen om at transformere Egelund 
Idrætscenter til en facilitet, der i højere grad tilgodeser 
både idræts, kultur og andre aktivitetsinteresser.
Derfor repræsenterer transformationen af Egelund 
Idrætscenter til Egelund Borger Center, eller til 
Egelund – sport, kultur og fritid, som vi mener det 
skal hedde, et voldsomt stort potentiale for BMI, da 
det med overvejende sandsynlighed vil gøre, at vi kan 
lykkes meget bedre med en række af de tiltag, som vi 
kommer til at sætte i gang i de næste år”. 

Jørgen Friis Bak 
- Formand for Fællesrådet for Beder, Malling og 
Ajstrup
 

 ”Fællesrådet har fra starten deltaget i idéen 
om at udvikle Egelund fra et rent idrætscenter til et 
medborgercenter, hvor der både er noget for krop og 
sjæl, og hvor vi, der bor i området, kan mødes på kryds 
og tværs.
Vi har især interesse i, at der bliver flere muligheder 
for, at områdets borgere kan finde mødesteder til 
mange forskellige aktiviteter. Ganske vist er der 
allerede en hel del muligheder, men der er også et 
stort aktivitetsniveau i vort lokalområde, så det vil være 
rigtig fint med et større udbud af lokaler. Der er ingen 
tvivl om, at sådanne nye lokaler vil blive flittigt brugt”. 
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“DET DEMOKRATISKE TORV - ALLE GÅR 
HER FORBI, UANSET OM MAN LIGE SKAL 
TIL SVØMNING, TENNIS ELLER KOMMER 
FOR AT LÅNE EN KRIMI BLIVER MAN EN 
DEL AF DEN LOKALE SAMTALE.”

DET NYE HJERTERUM 

Forslaget tager udgangspunkt i de ønsker og krav EBC, på vegne af 
foreninger og borgere, har fremsat i deres program og til de møder der 
har været undervejs. Egelund skal være et sted, hvor det er rart at være, 
og som kan anvendes under mange forskelligartede forhold. Et åbent og 
levende hus med en atmosfære, der stimulerer og befordrer det idrætslige 
og kulturelle samarbejde, uanset om man er medlem af en forening eller ej.

I fremtiden skal stedet summe af liv, energi og synergi. Det skal være et 
levende og imødekommende idræts- og kultursamlingspunkt, hvor man 
så snart man kommer ind ad døren fornemmer, at der er gang i forskellige 
ting. 

Det nye Egelund fremstår som en imødekommende og transparent 
bygning mod ankomsten. Man kan allerede ude fra vejen se aktiviteterne 
i huset med masser af transparens. Lyset gør, at man drages mod stedet.
Straks man træder indenfor befinder man sig på det demokratiske torv, 
hvor man bliver man mødt af masser af aktivitet. Stueplanet i det nye hus 
indeholder et hav af funktioner som flydende overlapper hinanden fra cafe 
til bibliotek til studie/cafearbejdspladser og mange flere. Fra torvet har 
man visuel kontakt til hele anlægget fx fitness, Hal 1 og atriumgården. 
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“I EGELUND ER RELATIONER DE 
BÆRENDE KON STRUKTIONER”

Midt på torvet er placeret et rummøbel, der udover at fungere som 
siddemøbel, giver børn et sjovt legehus og klatrevæg, talerstol (speakers 
corner) samt trappe og elevatortårn til 1. sal, hvor den nye multisal og 
udlejningsmål til lokale kiropraktorer eller fysioterapeuter befinder sig. 
Der er tale om at man ankommer direkte ind i bygningens hjerte, hvorfra 
pulsen slår, og forgrener sig ud til alle afdelinger af anlægget.

Den eksisterende bygning bevares og renoveres, så der skabes større 
sammenhæng i hele bygningen. Der åbnes op ind til Hal 1, så man allerede 
fra ankomsten kan se livet inde i hallen. Køkkenet og dermed cafeen 
flyttes op mod indgangen, hvor den hører hjemme. I fremtiden bliver det 
i hjerterummet man naturligt mødes, uanset om det er før eller efter en 
aktivitet. Det er her man bliver inspireret, og herfra man kan følger med i 
livet i hele anlægget.

Fitness udvides og gøres transparent for at skabe liv i hele huset og det 
samme sker for mødelokaler med transparente glasvægge. 

Cafeen trækkes ud under det nye overdækkede areal med to siddetapper 
mod parkeringen og derved ankomsten og mod boldbanerne. Den 
udefrakommende løbebane, løber under overdækket og ind gennem 
hovedindgangen og vinkler sig ud i to retninger, herved tegnes de nye 
logistiklinjer i huset, der skaber forbindelse til boldbanerne mod nord og 
de nye ude faciliteter i fredsskoven i syd. 
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DET NYE HJERTERUM - STUEN

MØBLER MED INTEGRERET BEVÆGELSE SPEAKERS CORNER

TRANSPERANS - RIBBERMØBEL MED INTEGRET FUNKTIONCAFÉ

PLADS TIL BØRNBORGERSERVICE

ARBEJDSPLADSER STUDIEGRUPPER / WORKSHOPS

LOCKERS

Beder-Malling Bibliotek flytter ind og bliver, sammen med det demokratiske 
torv, samlingspunkt og krydsfelt i Egelund Borgercenter. Biblioteket vil 
være åbent fra 7-22 med fokus på selvbetjening og med materialer, der 
har en lokalt afstemt profil. Der bliver mulighed for bestilling og afhentning 
af materialer, det skal være let at finde rundt og klare sig selv, når der ikke 
er betjening. 
Materialer er vigtige – men mennesker er vigtigst på biblioteket. Egelund 
bibliotek og demokratisk torv skal forme sig efter behov og initiativ i 
lokalsamfundet. Workshops, kurser, klubber og fællesskaber kan drives 
og skabes af borgere. Rummene skal være fleksible og både tilgodese 
det fælles; debatarrangementer, børneteater, oplæsning, lektiecafe, LAN-
aftener for unge, ”den første skemad” for mødregrupper eller filmklub og 
det individuelle; jobsøgende, projektarbejde, pusterummet med avisen 
mens pigerne er til gymnastik og tørvejret en mudret novemberdag, hvor 
børnefamilien kan både læse og lege.
Det demokratiske torv hænger nært sammen med biblioteket, her er 
byens kalender som alle kan skrive fælles aktiviteter i og få overblik over 
lokalområdets tilbud. Det er her borgerservice kan findes en gang om 
ugen, måske er her jobrådgivning, turistinformation, influenzavacciner, 
kurser i digital post eller byttemarked. Det er også her man kan ytre sig ved 
store møder, debatter eller speakers corner.
Alle går her forbi, uanset om man lige skal til svømning, tennis eller kommer 
for at låne en krimi bliver man en del af den lokale samtale.

“EGELUND SKABER MULIGHED FOR 
SAMTALE MELLEM BORGERE”
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BRUTTO NYBYGGERI 244 m2

STUEPLAN 1:250
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DET NYE HJERTERUM - 1. SAL

Multihuset egner sig også fortrinligt til kulturelle arrangementer, som 
eksempelvis koncerter, events, samlinger mv. Der er flere muligheder for 
tilskuer/scene både i det nye hjerterum i stuen, men også i det nye store 
multirum på 1. salen – scenarier, der kan bruges til talere, undervisning, 
optrædener musikarrangementer og børneteater. Multirummet har en 
stor rumhøjde med loft til kip. Det store glasparti mod ankomsten giver 
mulighed for at blive se og blive set når et hold aktive mennesker er til yoga 
eller dans. 
Derudover rummer 1. salen et udlejningsmål på 22 m2 som tænkes at blive 
udlejet til lokale kiropraktorer, fysioterapeuter eller massøer.

ZUMBA

FÆLLESSPISNING

STRIKKESKLUB TEATER

FORDRAG DANS

FYSIOTERAPEAUT

LAN-FESTER

BRUTTO NYBYGGERI 155 m2

1. SAL 1:250



SPEAKERS CORNER

CENTER KONTORMØDERUMSERVERING

FITNESS KØKKEN

LEGCAFE BOGUDLÅN

BORGERSERVICE

STUDIEGRUPPER

LOUNGE HAL 1

NICHÉ TIL SPIL OG LEG

EGELUND - SPORT, KULTUR OG FRITID | EBC | GPP ARKITEKTER A/S      13

FUNKTIONER
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DET NYE EGELUND FREMSTÅR SOM EN 
IMØDEKOMMENDE OG TRANSPARENT BYGNING 

MOD ANKOMSTEN. MAN KAN ALLEREDE UDE 
FRA VEJEN SE AKTIVITETERNE I HUSET, BÅDE 

I DEN NYE 2 ETAGERS TILBYGNING, SAMT 
GENNEM GLASÅBNINGEN AF GAVLEN IND TIL 

SVØMMEHALLEN. DER BEGGE HJÆLPER TIL AT 
MAN DRAGES MOD STEDET.“
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Naturen og samværet
Uderummet omkring Egelund skal tænkes med fra starten og der skal laves 
plads til at lære ved at gøre. I vækshuset dyrkes planter til forskønnelse 
omkring Egelund og til hovedgaderne i Beder-Malling. Skolerne inviteres 
til at have en planteskole i Egelund, hvor glæden ved at se tingene vokse 
kan bruges i undervisningen. Tænk at se sine planter stå på hovedgaden. 
Det giver tilknytning og medborgerskab i skolealderen.

Mulighed for klatring i trætoppene og tagfat på forhindringsbanen 
etableret med naturmaterialer i skoven og ved Egelund skal sikre mulighed 
for bevægelse på en sjov måde.
Det fælles køkkenbord, hvor man kan hygge sig med en kop kaffe, lave mad 
sammen og lære af hinanden. Udekøkkenet, hvor skoleklasser laver både 
fysikforsøg og bålmad og hvor der er kurser i at røge sild. Haver med dyrkning 
af planter til udplantning. Værksteder, hvor man deles om redskaberne. 
Steder hvor man kan gøre sammen, lære sammen og være sammen både 
inde og ude skal komplementere de rum og muligheder biblioteket og 
det demokratiske torv skaber og muliggøre at samhørigheden kan sanses.
Naturen omkring Egelund skal inddrages og de muligheden den giver 
for samvær og læring skal udnyttes og styrkes både gennem relationer 
og arkitektur. Uden for Caféen laves et foderhjørne for skovens fugle og 
plancher viser hvilke fugle der er set. Et sted for nydelse og læring.

Stisystemerne som fører gennem skoven skal indtænkes som en del af 
Egelund. Det grønne afsæt skal både være et stærkt brand og en livsnerve.

HELHEDSPLAN

“EGELUND SKOVEN BINDER OS 
SAMMEN, GIVER FÆLLES RØDDER 
OG ET NATURLIGT GRØNT AFSÆT”

AKTIVITET I FREDSKOVEN

FORHINDRINGSBANER

STISYSTEMER

SPORT
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1000 METER 
STIEN I 100 METER SKOVEN

100 M TRACK

STREET

UDENDØRS WELLNESS

BEACHBAR

Aktiviteterne i helhedsplanen bindes sammen af den løberute som 
starter ved Egelundhallen og fortsætter ud gennem de omkringliggende 
attraktioner. Ruten passer med 1.000 meter og vil dermed være 
overkommelig for de fleste, for dem som ønsker mere er der indlagt ekstra 
udfordringer som fx 100m spurt og de eksisterende udendørs fitness 
redskaber. 
1.000 meter stien forbinder og skaber på den samme tid samhørighed 
mellem de udendørs aktiviteter i helhedsplanen.
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“EGELUND - ET STED MED 
NÆRVÆR, BEVÆGELSE, LEG. 
LÆRING OG HELT UDE I SKOVEN”

SITUATIONSPLAN 1:1000
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atriumgård

svømmehal

hal 1

hal 2
omklædning

omklædning

toiletterEtape 1 
400 kvm nybyggeri

cafeteria

køkken

demokratisk torv

borgerservice / 
bibliotek

ny multirum

�tness

atriumgård

svømmehal

hal 1

hal 2
omklædning

toiletterEtape 2
560 kvm ombygning 

møde / klublokale

�tness køkken

overdække 
+ siddetrapper

ETAPER

Projektet deles op i to etaper hvoraf 1. etape indeholder nybyggeri og 2. 
etape indeholder dels en reorganisering samt renovering af eksisterende 
rammer.

ETAPE 1
For at gøre plads til de nye funktioner herunder bibliotek og borgerservice 
vil det være nødvendigt at udvide de eksisterende rammer med en 
tilbygning på små 400m2. Den nye udvidelse skaber desuden en ny indgang 
og i form af den åbne glasfacade i to etager, der samtidig markerer den 
nye indgang og hele Egelund anlægget på en ny og tidsvarende facade ud 
mod landevejen og ankomst området.

ETAPE 2
Efterfølgende bearbejdes og indpasses de eksisterende rammer således at 
der skabes harmoni med den nye tilbygning. Dette omfatter bl.a. køkkenet 
der skal servicere den nye cafe. Desuden udvides fitness og der etableres 
nye  mødelokaler og forbindelse mod syd.

SENERE ETAPER
Efterfølgende integreres de nye bygninger med de omkringliggende 
omgivelser vha. 1.000 meter stien.
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BMI - EGELUND MULTICENTER

ETAPE 1

244 kvm nybyggeri - Multihuset mellem fitness og svømmehal

155 kvm nybyggeri - Multisal

Udearealer - overdækning og siddetrapper

Inventar og redskaber

kr. 5.900.000,00

ETAPE 2

436 kvm ombygning - Eks. forhal og cafeteria/køkken

123 kvm ombygning - fitness

Mødelokaler

Inventar og redskaber

kr 6.100.000,00

SENERE ETAPER

223 kvm ombygning - Eks. omklædning

Udearealer - 1000m stien

Udearealer - Ombygning - Parkeringsplads

Udearealer - Udendørs wellness
 

ANLÆGSBUDGET


